
RUMUSAN RAKOR DKP 2015 

Pada hari ini Rabu tanggal 29 April 2015, telah dilaksanakan Rakor 

Dewan Ketahanan Pangan Tingkat Provinsi Jawa Tengah yang dipimpin 

oleh Bapak Gubernur selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan. 

Berdasarkan arahan Bapak Gubernur dan paparan narasumber serta 

diskusi yang berkembang dapat dirumuskan hal-hal sebagai berikut : 

1. Pangan merupakan permasalahan multidimensional dari hulu 

sampai hilir dan lintas sektoral, sehingga perlu dikoordinasikan 

dalam Dewan Ketahanan Pangan untuk merumuskan kebijakan 

dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan mendorong 

keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan 

pangan dan untuk melaksanakan evaluasi dan pengendalian 

perwujudan ketahanan pangan provinsi yang dipimpin oleh 

Gubernur/Bupati/Walikota.  

2. Upaya pemenuhan kebutuhan pangan di dalam negeri diutamakan 

dari produksi domestik untuk itu menciptakan ketahanan pangan 

harus berlandaskan kemandirian dan kedaulatan pangan yang 

didukung oleh subsistem yang terintegrasi berupa ketersediaan, 

distribusi dan konsumsi pangan. Disamping itu, penciptaan 

ketahanan pangan merupakan wahana penguatan stabilitas ekonomi 

dan politik, jaminan ketersediaan pangan dengan harga yang 

terjangkau dan menjanjikan untuk mendorong peningkatan produksi. 

3. Upaya swasembada pangan merupakan tahapan untuk mencapai 

kedaulatan pangan, untuk mencapai swasembada dan kedaulatan 

pangan bukan hal yang mudah karena sektor pertanian pada saat ini 

masih dihadapkan oleh berbagai masalah krusial yaitu (1) Lahan, 

(2)Infrastruktur, (3) Benih, (4) Regulasi/ Kelembagaan, (5) Sumber 

Daya Manusia, (6) Permodalan dan (7) Diversifikasi Pangan. 

4. Upaya Khusus Padi Jagung dan Kedelai (UPSUS PAJALE)  tingkat 

nasional didukung dengan rehabilitasi irigasi tersier 1,1 jt Ha, 

optimalisasi lahan 530.000 Ha, bantuan pupuk untuk padi dan 

jagung 4 jt Ha, pengadaan benih padi 3 jt Ha, jagung 1 jt Ha. 

Bantuan saprodi PAT kedelai 300.000 Ha dan didukung pula 

bantuan traktor. 

5. Sasaran UPSUS PAJALE mendukung swasembada pangan 

nasional Tahun 2015 di Jawa Tengah adalah Padi : 11.636.967 Ton 

GKG , Jagung : 3.795.163 Ton, Kedelai : 139.900 Ton 

 

6. UPSUS PAJALE dilakukan untuk mencapai swasembada dilakukan 

dengan meningkatkan produktivitas dan indek pertanaman melalui 



peningkatan ketersediaan air irigasi, benih, pupuk dan alsintan serta 

didukung dengan pendampingan dari penyuluh pertanian, peneliti, 

Perguruan Tinggi dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), mahasiswa 

dan pendamping lainnya. 

7. Kegiatan UPSUS PAJALE ini juga dilakukan dengan pengembangan 

irigasi dan optimalisasi lahan pada sentra-sentra produksi PAJALE 

dengan Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanam Terpadu (GP-PT) 

padi, jagung, kedelai; Perluasan Areal Tanam (PAT) jagung masing-

masing dilaksanakan pada lokasi yang berbeda dan Peningkatan 

Indeks Pertanaman (PIP) kedelai.  

8. Untuk mendukung pencapaian target swasembada PAJALE Jawa 

Tengah Tahun 2015, perlu dilakukan penguatan kelembagaan 

pangan, antara lain dengan meningkatkan koordinasi dan 

sinergitas antara SKPD rumpun pertanian dalam arti luas (jangan 

sampai terjadi, ada kebijakan dari Pusat yang tidak diketahui 

Badan Ketahanan Pangan, karena langsung ke SKPD terkait), dan 

perlu mengoptimalkan fungsi Dewan Ketahanan Pangan untuk 

melakukan pendampingan terwujudnya Swasembada PAJALE, 

mengingat target Swasembada PAJALE ini lebih tinggi daripada 

target RPJMD Jawa Tengah. 

9. Untuk mendukung pencapaian sasaran UPSUS PAJALE di Jawa 

Tengah perlu memanfaatkan teknologi Informasi seoptimal mungkin 

untuk mendukung komunikasi antar SKPD rumpun pertanian dalam 

arti luas dan stakeholders terkait, dilakukan dengan menggunakan 

media komunikasi antara lain : Website ,Media Sosial  (twitter , 

facebook), Media Interaktif Petani / Nelayan dengan Pemerintah ( 

WhatsApp , BBM , dll). 

10. Pembangunan Sistem Informasi yang terintegrasi antar 

Kabupaten/Kota dengan Provinsi maupun antar stakeholder 

Ketahanan Pangan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


